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" باسمه تعالي "
دولت و ملت  ،همدلی و هم زبانی

جناب آقاي مهندس نصرتي
شهردار محترم قزوين
با سالم و احترام

عطف تِ اليحِ پيطٌْادي ضواسُ  10/1394/6567هَسخِ  94/3/3اص طشف ضْشداسي قضٍيي هتي هػَتِ
ضواسُ  42دس جلسِ علٌي هَسخِ  94/3/23ضَساي اسالهي ضْش قضٍيي هطتول تش هادُ ٍاحذُ ٍ سِ تثػشُ اتالغ
هي گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :تش اساس تٌذ  14هادُ  71قاًَى تطكيالت ٍ ٍظايف ضَساّاي اسالهي كطَس ٍ اًتخاب ضْشداساى
هػَب  1375تِ ضْشداسي قضٍيي اجاصُ دادُ هي ضَد :
دسخػَظ تَافق تا خاًن صّشا ٍ طاّشُ حٌاساٍّا هثٌي تش تْاتش ( هعاٍضِ ) تِ جْت ضشٍست اجشاي طشح
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هتشي قشيِ اسواعيل آتاد تِ ضشح ريل اقذام ًوايذ .
تثػشُ  : 1دس قثال ٍاگزاسي ّوگي ٍ تواهي يک قطعِ صهيي قَلٌاهِ اي ٍاقع دس قشيِ اسواعيل آتاد تحت پالک
ثثتي  38اغلي تخص  5قضٍيي تِ هساحت  151هتشهشتع تِ قشاس هتشهشتع 000 /س000س 7سيال دس هجوَع تِ اسصش
000/س000س057س 1سيال تِ ضْشداسي دس عَؼ ضْشداسي قطعِ

 62تفكيكي سا تحت پالک ثثتي

 179/172/167/166/1948فشعي اص تاقيواًذُ  44 ٍ 44اغلي تخص ٍ 5اقع دس ضْشک داًص تِ هساحت 200/10
هتشهشتع تِ قشاس هتشهشتعي 000 /س750س 5سيال دس هجوَع تِ اسصش 000 /س570س150س 1سيال تِ هالک ٍاگزاس ًوايذ ٍ
تاتت هاتِ التفاٍت اسصش ايي عَؼ ٍ هعَؼ هثلػ 000 /س570س 93سيال ًقذا " اص خاًوْا صّشا ٍ طاّشُ حٌاساٍّا اخز
ًوايذ  .تِ هَجة ايي هػَتِ ٍاگزاس كٌٌذُ ضوي اسقاط كافِ خياسات اص خَد ضاهي كطف فساد ٍ دسک هثيع هي
تاضذ ٍ هي تايست خساسات ضْشداسي ٍ هذعي سا تشاتش قَاًيي پشداخت ًوايذ .
تثػشُ  : 1هػَتِ هزكَس تشاتش هادُ  83قاًَى ضَساّا چٌاًچِ دس هذت صهاى قاًًَي هَسد اعتشاؼ هشاجع ريشتط
قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد .
تثػشُ  : 2سعايت غشفِ ٍ غالح ضْشداسي دس اجشاي هػَتِ هزكَس تش عْذُ ضخع ضْشداس هحتشم قضٍيي
خَاّذ تَد%

عباس ظاهري
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

